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Terwijl we ons afvragen bij het verschijnen van het zomernummer van 
het Talma Nieuws, ‘wordt het nog zomer dit jaar?’ was het idee geboren 
om ons zonnige en gezellige ‘Talma Nieuws’ breder te verspreiden over 
Urk. Dus met gepaste trots hier ons ‘zomernummer’ met een inzicht en 
een doorzicht van wat wij op Urk mogelijk maken voor onze ouderen.  

Met ruim 230 vrouwen en enkele 
mannen bieden we een diversiteit 
aan wonen, welzijn en (thuis)zorg-
mogelijkheden. Met de ondersteuning 
van zo’n 290 vrijwilligers is het goed 
toeven in de Talma! Zo wordt er veel 
georganiseerd op Urk waaraan u kunt 
deelnemen. In dit nummer leest u daar 
meer over. De rolstoelbus is een groot 
succes en wordt veelvuldig ingezet 
voor allerhande bezoekjes. Vooral de 
bezoeken aan het Urker Museum zijn 
een topper.       

Wat de ‘nieuwe Talma’ aan de Oslolaan 
betreft komt er veel kijken om te 
kunnen starten met bouwen in een 
bestaande woonwijk. Verheugd zijn 
we dat de gemeente Urk op 11 april 
het bestemmingsplan heeft goedge-
keurd. Uit vele hoeken van het land 
wordt meegekeken hoe dit unieke en 
toekomstgerichte project vorm gaat 
krijgen. Inmiddels hebben zich zo’n 130 

geïnteresseerden aangemeld en kijken 
we nieuwsgierig uit naar het vervolg. 

Het Talma Nieuws geeft u een indruk 
van waar we voor staan. We zijn trots 
op onze medewerkers en hoe zij de 
zorg persoonsgericht vorm weten te 
geven.

De groei en betrokkenheid van familie 
rond de zorg in de laatste levensfase 
zien we groeien en zo zijn we op vele 
aandachtsgebieden actief. We hopen 
dat deze informatie voor u van nut is 
en kan ondersteunen bij het maken 
van keuzes.   

Wij spannen ons in voor ‘Waardige en 
Liefdevolle zorg’ op Urk! En dit alles in 
afhankelijkheid van Gods zegen voor 
dit mooie werk. 

De zomervakantie staat voor de deur. 
Een tijd van rust en ontspanning en 

genieten.  Een ieder een fijne zomer 
gewenst en voor alle vakantiegangers, 
goede reis en een  behouden thuis-
komst gewenst! 

Een zomergroet van
Wilfred Muller
Bestuurder Talma Urk

‘Waardige en liefdevolle zorg’

De Dag van de Verpleging vindt jaarlijks plaats 
op 12 mei. Een gebeurtenis die Talma Urk niet 
onopgemerkt voorbij wil laten gaan! Om al onze 
personeelsleden te bedanken voor hun inzet, 
kregen zij een leuk cadeautje: een Talma Urk 
fleecevest!

Cadeautje!
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“Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. 
De Heere is uw Bewaarder, de Heere is uw schaduw aan 
uw rechterhand.” Psalm 121 : 4-5

Op reis
Iedere zomer is het weer een vraag. Gaan we op reis, en waar naartoe, of blijven we 
thuis? Ook in de Bijbel vinden we talloze verhalen van mensen die onderweg zijn. Denk 
maar aan de geschiedenis van het volk Israël in de woestijn. Ook in het nieuwe testa-
ment reisde Jezus met zijn discipelen te voet het land Israël door. Maar misschien is 
de bekendste reiziger uit de Bijbel wel Paulus. Deze apostel maakte niet zomaar een 
tocht: hij bracht de blijde boodschap van het evangelie aan mensen in verre landen. Hij 
reisde door Turkije, Griekenland en Italië. 

Ons leven is ook een reis, een reis die tot op zekere hoogte te plannen lijkt. Toch zijn 
er heel veel onzekere momenten in ons leven waar we geen invloed op hebben. Als 
het plannen van ons leven onmogelijk is, dan wordt de vraag concreet: door wie laat u 
zich leiden in dit leven? Is dat de waan van de dag, of is dat iets anders, iets diepers? 
Bijbelse reizigers zoals Paulus laten zich leiden door God, onze Schepper. Is deze God 
ook Degene die uw leven bestuurt en die u de weg wijst die u moet/mag gaan?

Een leven met God brengt u geen grandioos geweldige tijd zonder zorgen en proble-
men. Kijk maar eens om u heen in deze wereld. Of misschien kent u wel voorbeelden 
uit uw eigen leven. Toch is een leven met God het mooiste leven dat er is. Elke dag 
weer gaat Hij met ons mee op pad. In Psalm 121 lezen we dat Hij werkelijk nooit 
sluimert en slaapt. Hij zal er altijd zijn, wanneer we Hem ook nodig hebben. Hij is uw 
Beschermer, Hij is uw Wachter aan uw rechterhand.

Meditatie



Interview

Een bekend gezicht binnen Talma Urk: Albert Schraal

‘Talma is altijd in beweging, 
geen dag is hetzelfde’
Zijn werkzaamheden zijn uiteenlopend: van 
hand-en-spandiensten tot meedenken over ver-
bouwplannen, Albert Schraal draait zijn hand ner-
gens voor om. Inmiddels is hij al 26 jaar een aan-
spreekpunt voor bewoners en bezoekers en heeft hij 
in zijn jaren als technische dienst veel meegemaakt. 
Wanneer er naar zijn werk bij Talma wordt gevraagd 
verschijnt er een glinstering in zijn ogen, hij geniet 
van zijn werk en begint te vertellen. 

“Ik ben op een leuke manier bij de 
organisatie terechtgekomen. Destijds 
woonde mijn tante in Talma Haven 
en een verpleegster vertelde me dat 
ze een klusjesman zochten. Omdat 
mijn werk als metselaar mij te zwaar 
werd, was ik op zoek naar een nieuwe 
baan. Op weg naar de uitgang liep ik 
de directeur tegen het lijf, dus ik trok 
de stoute schoenen aan en zei: u zoekt 
een klusjesman? Hier staat er eentje! Ik 
mocht beginnen.’’

Albert is doordeweeks dagelijks in 
Talma Haven of Het Dok te vinden. 
“Van begin af aan vond ik mijn werk 
geweldig. De samenwerking met 
collega’s onderling is fijn en het werk 
brengt veel voldoening met zich mee. 
Mijn werkzaamheden zijn heel breed, 
ik voer kleine taken uit zoals een 
lampje of schilderijtje ophangen, maar 
onderhoud ook contacten met andere 
partijen. Dat ik op alle fronten inzetbaar 
ben, maakt geen dag hetzelfde.”

In zijn periode bij Talma Urk heeft 
Albert veel meegemaakt. “Mijn eerste 
klus bijvoorbeeld, was gelijk een goede 

leerschool. Een 
van de bewoners 
kon niet slapen, er 
was iets met haar 
bed. Ik maakte 
de nodige herrie 
met gereed-
schap, draaide 
het matras om en 
jawel: mevrouw 
sliep als een roos. Een stukje aan-
dacht is vaak het belangrijkste.” Ook 
kleinere klussen blijven leuk. “Laatst 
kregen we twee oude lantaarnpalen 
van gemeente Urk, deze heb ik geïn-
stalleerd op de tweede verdieping. Ze 
passen goed bij het de stijl op de gang 
en de bewoners zijn er blij mee.’’ 

Daarnaast onderging Talma Urk ver-
schillende verbouwingen, waar Albert 
nauw bij betrokken was. “Denk aan de 
totstandkoming van het restaurant, 
de verbouwingen naar kleinschalig 
wonen, de terrassen die nu gerea-
liseerd worden, de verbouw van de 
koffiecorner. Voor de muurschildering 
in de koffiecorner waren we destijds 

op zoek naar een tekening, ik nam een 
schilderij mee van thuis, iedereen was 
enthousiast. De man op de wand is 
mijn schoonvader Hendrik de Vries, het 
blijft leuk dat mensen hem herkennen.’’

Albert doet zijn werk met veel plezier. 
“Een stukje aandacht en een luisterend 
oor lost vaak veel op. Meedenken 
met mensen en naar ze luisteren is 
een belangrijk aspect van mijn werk. 
Talma is altijd in beweging, geen dag 
is hetzelfde. Ik mag nog krap drie jaar 
werken, maar tot dan hoop ik nog elke 
dag te genieten van mijn mooie werk.”

Albert is al 26 jaar aanspreekpunt voor bewoners en bezoekers.
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Veel bezoekers tijdens de open dag in april. Verschillende speci-
alisten waren vanuit Talma Urk aanwezig om meer informatie te 
verstrekken over de dienstverlening.  

Activiteiten

Bezoek aan 
het museum 
en open dag
 
Van wandeling tot diner en van gezellige bingo tot 
uitstapje naar het museum: de bewoners van Talma 
Urk genieten regelmatig van leuke activiteiten. 
Neem een kijkje en geniet van de belevenissen van 
het afgelopen half jaar!

Een creatieve middag;  
samen Urker poppetjes schilderen.

Een potje bingo 
in Het Dok!

Bingo!

Creatief

Open dag



De tulpenvelden staan volop in bloei en dat nodigt uit tot een 
uitstapje! De Talma-bus reed aardig wat rondjes door de polder 
om de bewoners te laten genieten van de prachtige velden.

Gezelligheid tijdens de lentefair in 
Talma Haven.
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Activiteiten

Een dagje uit op eigen bodem. 
In museum Het Oude Raadhuis 
klonken anekdotes, genoot het 
gezelschap van Urker kost en 
kwamen attributen van weleer 
voorbij. Een geslaagde dag!

Tulpen

Museum

Vrijwiliges

Lentefair
Happen en stappen. Vrijwilligers van Talma Urk konden tijdens een 
leuke avond, speciaal voor vrijwilligers, aanschuiven voor een lek-
kere maaltijd. Op de fiets vertrok de groep naar de volgende locatie. 



Bedankt!
Meneer Koolhaas (links) nam dit 
voorjaar afscheid van de cliëntenraad. 
Tijdens zijn laatste vergadering 
bedankte voorzitter De Bruine hem 
voor zijn inzet en bijdrage. 
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Nieuws

Viaa studenten doen onderzoek naar 
vorm voor levenseindegesprekken

Talma Urk vindt het belangrijk dat de zorgverleners de cliënten kennen 
en dat van elke cliënt bekend is wat hij/zij belangrijk vindt, ook in de 
laatste fase van het leven. Daarom wordt met iedere cliënt een gesprek 
aangegaan om de wensen en behoeften in de laatste levensfase in 
kaart te brengen. Samen wordt gesproken over wat te doen als zelf-
standig functioneren of keuzes maken niet meer lukt, binnen Talma 
Urk wordt het levenseindegesprek genoemd. Het doel hiervan is dat de 
aangeboden zorg aansluit op de wensen en behoeften van de cliënt. 

Sommige zorgverleners vinden het 
moeilijk om op een goede manier dit 
gevoelige gesprek aan te gaan. Daarom 
hebben 3 HBO-V studenten van de 
Viaa, hogeschool Zwolle, in de afge-
lopen maanden een afstudeerproject 
gedaan binnen Talma Urk. De studen-
ten onderzochten wat zorgverleners 
nodig hebben om dit gesprek goed te 
voeren. Het resultaat van hun onder-
zoek is gebundeld in een zakboekje. 
Het boekje helpt de zorgverlener om 

op het juiste tijdstip de juiste vragen te 
stellen. De cliënt en zijn/haar wensen 
en behoeften staan hierin centraal.

Daarnaast hebben de studenten een 
informatieboekje samengesteld voor 
de cliënt wanneer die dit gesprek 
liever alleen met de familie voert. Het 
resultaat van dit project wordt als zeer 
waardevol ervaren binnen Talma Urk. 
Daarom dames: Ook via deze weg 
hartelijk bedankt voor jullie inzet!  

55+ en op zoek naar een feest- of vergaderlocatie?

Maak gebruik van de 
zaalverhuur van Talma Urk
Voor bijeenkomsten, feesten of verjaardagen van 55-plussers heeft 
Talma Urk verschillende ruimtes beschikbaar. Alle ruimtes zijn geschikt 

voor een groot gezelschap en bieden 
mogelijkheid tot een uitgebreide catering. 

Van taarten en hapjes tot buffetten, onze chef-
koks maken overal een feestje van. Daarnaast 
zijn onze gastvrouwen aanwezig om de aange-
legenheid tot in de puntjes te verzorgen. In de 
cateringmap op onze website staat alle infor-
matie over de mogelijkheden voor het huren van 
een zaal.

Vragen over de zaalverhuur of benieuwd naar 
alle servicemogelijkheden? Neem dan een 
kijkje op onze website: www.talma-urk.nl.

Catering Talma service

Ook 
voor ons  

personeel de
lekkerste 
catering!



Eet smakelijk 
namens het 
team voeding!
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Een heerlijk zomers gerecht, favoriet van de kok en makkelijk te bereiden

Zomese aardappelschotel 
met paling en prei
Ingrediënten:
• 1 kg aardappels 
• 100 ml volle melk
• 400 gr gerookte paling
• 2 dikke prei
• 2 uien
• 3 tenen knoflook
• 500 gr champignons
• ½ bosje peterselie
• 100 gr geraspte kaas
• Zout en peper 

Bereidingswijze:
• Schil de aardappels en kook deze tot ze gaar zijn, giet de 

aardappels af en stamp ze tot een gladde puree met de 
melk en wat zout en peper. Snijd de prei en de champig-
nons in stukjes, de ui in halve ringen en de knoflook fijn. 
De paling snijden in stukjes van ongeveer 2 cm.

• Doe een scheutje olijfolie in de pan en fruit hierin de ui en 
de knoflook, voeg na twee minuten de champignons, prei 
en de peterselie toe. Bak dit totdat de prei zacht is. Maak 
het geheel op smaak met zout en peper.

• Haal de pan van het vuur en roer de paling er door, ver-
deel het mengsel over de bodem van een ovenschaal en 
doe als laatste de puree erover.

• Geheel bestrooien met de kaas. Tot slot in het midden 
van een voorverwarmde oven 15 tot 20 minuten verwar-
men op 180 graden.

• De paling kan ook vervangen worden door gehakt of 
hamblokjes.

Recept 

voor vier 

personen

Recept
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In gesprek met de afdeling beleid & kwaliteit

‘De zorg is soms een doolhof, 
wij maken het toegankelijk’
Zorginkoop, processen, wetgeving; dagelijkse zaken bij de 
afdeling beleid & kwaliteit. Het team bestaat uit Gerda van 
Oijen (beleidsadviseur), Alie Kramer (kwaliteitsfunctionaris), 
Debora Mars-de Haan (junior beleidsadviseur) en Willie ten 
Napel-Korf (cliëntadviseur). 

Willie is een bekend gezicht binnen 
Talma Urk. “Een nieuwe zorgaanvraag 
begint altijd bij mij. Cliënten komen bij 
ons binnen via een doorverwijzing van 
de huisarts, het ziekenhuis of Caritas 
Urk. Maar, iedereen met vragen over 
onze dienstverlening, is ook altijd wel-
kom om bij me binnen te lopen. Samen 
met de cliënt ga ik op zoek naar een 
passende oplossing. Ik leg uit welke 
dienstverlening mogelijk is, welke 
aanvraag hiervoor nodig is en begeleid 
de cliënt tijdens deze aanvraag. Binnen 
Talma Urk houden we de lijntjes kort, 
doordat we goed contact hebben met 
verschillende instanties. Na goedkeu-
ring van de indicatie, zorg ik ervoor dat 
de juiste zorg aan de hand van de zorg-
vraag geboden wordt”, vertelt Willie.

Van zorg naar beleid
Achter de schermen regelt het team 
beleid & kwaliteit dat Willie de juiste 
zorg en dienstverlening aan kan bieden. 
“Denk aan het inkopen van zorg, onder-
handelen met verzekeringspartijen, het 
behouden en bewaken van de kwaliteit 
van onze zorg of het voldoen aan de 
regel- en wetgeving’’, vertelt Gerda. 
Het beleid en kwaliteitsteam staat 
voor de nodige uitdagingen. “Het is 

onze taak om een balans te 
vinden tussen de regel- en 
wetgeving, het belang van 
de cliënt, het personeel 
en de organisatie”, vertelt 
Alie. “Daarnaast krijgen 
we jaarlijks te maken met 
audits van de inspectie en 
HKZ. Beide leverden afge-
lopen jaar een zeer positief 
resultaat op. Dat is voor ons 
een bevestiging dat we het 
goed doen.”

‘Samen aan de slag’
Een project waar het team 
het afgelopen jaar hard aan 
gewerkt heeft, is het opstel-
len van een plan vanuit het 
Kwaliteitskader. “In 2017 heeft de over-
heid een Kwaliteitskader ingesteld. Dit 
houdt in dat zorginstellingen moeten 
aantonen dat ze actief bezig zijn met 
het verbeteren van de kwaliteit. Niet 
alleen in de dienstverlening, maar in de 
gehele organisatie, van personeelsgroei 
tot lerend netwerk, alles wordt in dit 
plan beschreven. 
Als Talma Urk gaan we ‘Samen aan 
de slag!’. Onze speerpunten hierin zijn: 
persoonsgerichte zorg, waardering 

voor de medewerker en ‘lerende orga-
nisatie’. Elke medewerker krijgt bij ons 
de kans om te groeien en om zich te 
verdiepen”, legt Gerda uit. 
“We zijn een gezonde organisatie, daar 
zijn we trots op. De zorg kan soms best 
een doolhof zijn, wij maken het samen 
toegankelijk. Naar de toekomst toe blijft 
het persoonsgerichte werken centraal 
staan, zodat we samen zo goed moge-
lijk kunnen zorgen voor het welzijn van 
de cliënt’’, besluiten ze samen. 

Talma Urk is een groeiende organisatie, die continu in beweging is om hulp en ondersteuning te bieden 
aan cliënten die zorg thuis, in Talma Haven of in Het Dok ontvangen. Het beleids- en kwaliteitsteam werkt 
hier dagelijks aan: “Talma Urk verandert als gevolg van de veranderende (zorg)vraag van ‘morgen’. We 
spelen met onze plannen en activiteiten in op deze nieuwe (zorg)vraag.” Goede, persoonlijke zorg bieden, 
staat voorop binnen Talma Urk. Om dit te realiseren, groeit het aantal medewerkers flink. “We zijn trots 
op Talma. Het is een mooie organisatie waar medewerkers zich met passie inzetten voor onze cliënten’’, 
vertelt de afdeling P&O. Voor dit interview neemt het Talma Nieuws een kijkje achter de schermen bij de 
afdelingen beleid & kwaliteit en personeelszaken (P&O) binnen Talma Urk.  

V.l.n.r.: Gerda, Alie en Willie.



11

Achtergrond

In gesprek met de afdeling P&O

‘De kracht van ons personeel? 
Betrokkenheid!’
Van administratie tot begeleiding van verandertrajecten: Team P&O regelt 
uiteenlopende zaken voor het personeel. Het team bestaat uit Maaike van 
Meijel (personeelsadviseur), Alie de Vries-Kramer (personeelsadviseur), 
Lucia Roskam (personeelsadministratie), Jannie van Bezooijen (salaris-
administratie) en Esther Koffeman (opleidingscoördinator).

Alie en Maaike zijn nieuwe gezichten 
binnen Talma Urk. Alie versterkt nu 
ruim een jaar het team, Maaike is per 1 
januari gestart. Voor beide dames was 
de zorgsector nieuw. Maaike vertelt: “Ik 
heb bewust gekozen voor werken in een 
zorginstelling. Binnen deze organisatie 
zie je dagelijks waarvoor je werkt. De 
betrokkenheid van de medewerkers 
vind ik mooi om te zien.” Alie vult aan: 
“Ons werk is ontzettend veelzijdig, dat 
vind ik leuk. We adviseren een aantal 
teams voor bij de dagelijkse vraagstuk-
ken. Dit combineren we met beleidsma-
tige en projectmatige P&O-uitdagingen.”

Groeiende organisatie
De dames houden zich dagelijks 
bezig met personeelszaken. “Denk 
aan het adviseren van teamleiders en 
medewerkers over vraagstukken op 
het gebied van personeelszaken, het 
begeleiden van verzuimtrajecten of het 
uitzetten van vacatures. Daarnaast is 
team P&O ook het aanspreekpunt voor 

medewerkers voor praktische zaken 
zoals een fietsplan of reiskostenver-
goeding. We vinden het belangrijk dat 
onze medewerkers rechtstreeks met 
hun leidinggevende communiceren. Wij 
staan ernaast als adviserende partij.”
“Talma Urk groeit, we verwelkomen 
maandelijks nieuwe werknemers. Als 
P&O vinden we het belangrijk dat deze 
medewerkers zich snel thuis voelen 
binnen onze organisatie. Sinds kort 
hebben we daarom introductiebijeen-
komsten voor nieuwe personeelsleden. 
Kort na de indiensttreding krijgen ze 
een presentatie over Talma, zo leren 
ze over de organisatie en hebben ze 
houvast. Daarnaast proberen we op 
deze manier ook onze identiteit door 
te geven en worden onze speerpunten 
toegelicht”, vertelt Maaike. Alie ver-
volgt: “De groei en de verschuivingen 
in de zorg, zorgen ervoor dat er nieuwe 
functies ontstaan of dat huidige 
functies veranderen. Daarom zijn we 
momenteel bezig met het bouwen van 

een functiehuis. Functiewaardering 
maakt het onderscheid duidelijk tus-
sen de verschillende functies binnen 
Talma. Niet alleen in salarisschaal, 
maar vooral in taken en verantwoorde-
lijkheden.”

Eigen loopbaan invullen
Het team staat voor verschillende 
uitdagingen. “Op strategisch niveau 
zijn we bezig met plannen voor de 
Oslolaan. Op basis van de toekom-
stige zorgbehoefte kijken wij hoeveel 
personeel er nodig is. We zijn blij met 
de handvaten uit het kwaliteitskader, 
opgesteld door beleid & kwaliteit. Eén 
daarvan is dat we door willen groeien 
naar een lerende organisatie, dit houdt 
in dat medewerkers hun eigen loop-
baan invullen. Aan ons de taak om 
zowel leidinggevenden als medewer-
kers hierin mee te nemen.’’
De betrokkenheid binnen Talma Urk 
vormt een belangrijk deel van de identi-
teit binnen Talma Urk.  Alie vertelt: “Het 
is bijzonder om te zien dat medewer-
kers echt hart hebben voor de zorg en 
voor elkaar. Onze teams zetten samen 
hun schouders eronder.” Maaike vertelt 
met een lach: “Eén van onze mede-
werkers stapte onlangs in het huwe-
lijksbootje. Het bruidspaar bezocht 
’s ochtends ook de cliënten in Talma 
Haven. Iets wat hier blijkbaar vaker 
gebeurt, maar wat ik nog niet eerder 
was tegengekomen. Een ontzettend 
mooi gebaar. Ik denk dat daarin onze 
kracht zit: betrokkenheid naar elkaar.’’

Maaike (links) en Alie.



Vijf tips voor een warme zomer

Hou het hoofd koel
Met temperaturen ruim boven de 25°C beleefde Nederland vorig jaar 
een warme zomer. Cliënten en medewerkers genoten van de heerlijke 
momenten buiten in het zonnetje. Voor ouderen is het belangrijk om 
tijdens warme dagen extra alert te zijn op hun gezondheid. Talma Urk 
heeft voor warme periodes een hitteplan opgesteld volgens de richtlij-
nen van het RIVM. Een paar tips om het hoofd koel te houden:Drink voldoende

Zorg voor voldoende vochtinname 
tijdens warme dagen. Twee tot drie 
liter per dag is aan te raden. 

Geen fysieke 
inspanningen
Doe rustig aan tijdens de hitte, doe 
geen inspannende activiteiten. 

Zorg voor 
elkaar
Let bij warm weer 
extra op mensen in 
de omgeving die hulp 
kunnen gebruiken.

Zorg voor vekoeling
Draag luchtige kleding, maak gebruik van 
ventilatoren en bescherm tegen invallend zonlicht. 

Zoek de schaduw op
In het zonnetje zitten kan lekker zijn, maar doe dit niet te 
lang en zoek regelmatig de schaduw op.

12 -  Talma Nieuws zomer 2019

Nieuws

Kennis delen met familieleden en personeel

Thema-avond: ‘Samen rondom de cliënt’
Om op de hoogte te blijven van actuele ontwik-
kelingen die in de zorg plaatsvinden, organiseert 
Talma Urk regelmatig kennissessies voor personeel 
en/of familieleden. Zo vonden het afgelopen jaar 
thema-avonden plaats op het gebied van ouderen-
mishandeling, persoonsgerichte zorg en gezonde 
leefstijlen. 

Begin dit jaar verzamelden zich ruim honderd belangstellen-
den voor de scholing ‘Samen rondom de cliënt’. Zowel Eerst 
Verantwoordelijke Verzorgenden als familieleden waren 
uitgenodigd. De avond stond in het teken van het actuele 
thema ‘Een ouder met dementie’ en werd op een sympathieke 
manier uitgewerkt door theatergroep Evera. 
De inhoudelijke kennis en oefeningen werden verwerkt in de 
scènes van het theaterstuk. Dit zorgde voor veel herkenning 
bij het publiek en gaf de nodige handvaten voor de toekomst. 
Naast het theaterstuk verzorgden Louise Romkes, Alice van 
Urk en Petra Kalter, medewerkers van Talma Urk, een deel 
van de avond. Zij ging met de aanwezigen in gesprek over 
familieparticipatie en andere aspecten van het thema. De 
aanwezigen blikken terug op een geslaagde bijeenkomst.

Kennis delen blijft voor iedereen belangrijk. Ook interesse 
in de thema-avonden die Talma Urk organiseert? Houd 
onze media-uitingen of de posters in de hal van Talma 
Haven in de gaten. 
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Ouderen en technologie gaan goed samen

De vijf leukste apps op een rijtje
Technologie speelt een steeds grotere rol in het leven van jongeren, 
maar ook bij de oudere generatie zijn tablets en smartphones niet 
langer weg te denken. Talma Urk heeft daarom de vijf leukste apps 
voor ouderen op een rijtje gezet.

Beter Zien
Het is bijna niet te vermijden: hoe hoger de leeftijd, hoe slechter de ogen. 
Met de Beter Zien-app wordt het beeld van de smartphone of tablet 
vergroot, waardoor tekst beter te lezen is. Daarnaast heeft de app een 
voorleesfunctie die de tekst op het beeld voor kan lezen. Superhandig!

Jigzo HD
Maak de leukste puzzels op de tablet door middel van deze app.  
De puzzels hebben vijf moeilijkheidsniveaus en zijn daarom geschikt 
voor jong en oud. Een puzzel maken met de kleinkinderen wordt zo een 
gezellige bezigheid. 

Luisterbieb
De app van de Luisterbieb geeft toegang tot een groot aantal 
luisterboeken. Als de titels gedownload zijn, kan het luisteren beginnen.

Dementie en herinneringen
Dementie en herinneringen is een fijne app voor mensen met dementie. 
De app geeft toegang tot liedjes, filmpjes, foto’s en geluidsfragmenten uit 
de jaren dertig tot en met zestig. Door hier naar te luisteren halen ouderen 
herinneringen op, waardoor de oudere een vertrouwd gevoel beleeft. 

Dichtbij
De Dichtbij-app volgt het laatste nieuws uit de regio. Selecteer de 
gewenste regio en bekijk direct de meest recente nieuwsartikelen,  
foto’s en filmpjes. Een leuke, maar vooral handige app.
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Een kijkje bij ...

‘Ons doel: ouderen een zinvolle dagbesteding geven’

Een kijkje bij de 
dagbesteding  
in Talma Haven
De kopjes thee zijn net ingeschonken, de bolletjes wol verschijnen op 
tafel. Er hangt een gezellig sfeertje in de ruimte. ‘Het is hier zo leuk 
met elkaar’ klinkt het vanuit de groep. Dagelijks komt de groep samen 
voor dagbesteding in Talma Haven. 

Dagbesteding is bedoeld voor oude-
ren die zelfstandig wonen en overdag 
graag een invulling willen hebben. 
Jannelena de Boer vertelt: “Ouderen 
komen hier bijvoorbeeld om de man-
telzorg te ontlasten of voor sociale 
contacten.” 

Van puzzelen tot zingen
De bezoekers worden dagelijks opge-
haald met de Talma-bus, de eersten 
arriveren rond half 10. Het ochtendpro-
gramma bestaat vaak uit koffiedrinken, 
krant lezen en individuele activiteiten 
als spelletjes, breien of puzzelen. Tus-
sendoor krijgen de aanwezigen soep, 
daarnaast eten ze rond het middaguur 
samen. ’s Middags is het eerst tijd voor 
een ‘knippien’, daarna wordt het acti-

viteitenprogramma verder opgepakt. 
“We doen ook vaak een groepsactivi-
teit, als zingen, bingo, sjoelen of een 
uurtje beweging. Dat kan in onze eigen 
ruimte zijn, maar we sluiten ook vaak 
aan bij activiteiten in Talma Haven. 
Meedoen is altijd vrijblijvend. We 
werken persoonsgericht, dat houdt in 
dat we op ieders persoonlijke wensen 
inspelen.”

Aandacht en gezelligheid
Naast het geven van een invulling voor 
de dag, biedt dagbesteding ook een 
stukje aandacht en gezelligheid. Corine 
Kramer, werkzaam bij de dagbeste-
ding, vertelt: “Sommige mensen krijgen 
wekelijks visite, maar de gesprekken 
gaan grotendeels langs hen heen. Hier 

komen ze samen met leeftijdsgenoten 
en hebben ze gezellig de tijd om met 
elkaar te praten en herinneringen te 
delen. Als we bijvoorbeeld samen de 
krant lezen, komen er flinke discussies 
los. Ik vind het mooi om de mensen 
op deze manier te kunnen prikkelen. 
Soms is het best een stap om naar 

Gezellig samen theedrinken!



Voor deelname aan de dag-
besteding is een WMO-indicatie 
nodig, deze aanvraag verloopt 
via de gemeente. Meer informa-
tie over deelname of het aan-
vragen van de indicatie? Neem 
contact op met Talma Urk via 
0527-681735.
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de dagbesteding te gaan, een dagje 
uitproberen is daarom geen probleem. 
De ervaring leert dat 99% van de 
deelnemers, na een eerste bezoek, met 
plezier terugkomt.’’

Huwelijksaanzoek op YouTube
De groep bestaat momenteel uit 
twaalf personen. Op de groep zijn 
altijd een activiteitenbegeleidster en 
verzorgende aanwezig. De dames 
en heren hebben het naar hun zin: 
“Het is erg gezellig. We krijgen altijd 
lekkere kost, doen daarna een knippien 
en doen leuke dingen samen. Niets 
moet, maar alles mag. De begeleiding 
is altijd lief en goed voor ons.” Jan-
nie Romkes vult aan: “De moderne 
techniek van tegenwoordig biedt ook 

zo veel leuke 
mogelijkheden. 
Onlangs vertelde 
iemand tijdens de 
koffie over een huwe-
lijksaanzoek van een 
kleinkind dat op YouTube staat. 
Wij kijken dat vervolgens dan ook even 
met z’n allen.’’

“De waardering en liefde die je terug-
krijgt, maakt het werk zo mooi’’, beslui-
ten Jannie, Corine en Jannelena. “Ons 
werk is geslaagd als iedereen weer 
met een blij gevoel naar huis vertrekt.”

Jannie (links) en Jannelena.



Wat? Hoe?

Tafeltje Dekje

Dagbesteding

Wijkverpleging

Kortdurend verblijf

Wlz zorg

Koffiecorner Mit Eenkanger-pas

Wonen in Talma Haven of Het Dok Wlz + eigen bijdrage

Vakantieopname, 3 tot 6 weken Op eigen kosten of WMO indicatie 

Maaltijd aan huis Aanvragen via cliëntadviseur of Caritas

Mannensoos Mit Eenkanger-pas

Reguliere thuiszorg Via Zorgverzekering

VPT in de thuissituatie Wlz + eigen bijdrage

Eerstelijnsverblijf, 6 tot 12 weken Doorsturen door huisarts of ziekenhuisspecialist

Mee-eten in Talma Haven Via receptie

Mit Eenkanger-aktiviteiten Mit Eenkanger-pas

Persoonlijke Verzorging Via Zorgverzekering

Wonen in Het Ankerlicht Zelfstandig huren, zorg zie thuiszorg

Respijtzorg, 3 tot 6 weken WMO indicatie

Thema maaltijden Via receptie

Reguliere dagbesteding WMO indicatie

Verpleging Via Zorgverzekering

Wonen in nieuwbouw Oslolaan

en overig dienstenaanbod

Zelfstandig huren, zorg zie thuiszorg of Wlz

Eénmalig aansluitkosten + vast maandbedrag

Diverse mogelijkheden, zie website

Alarmering

Catering

Dienstverlening
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Van wonen met 

zorg tot wijkverple-

ging: Talma Urk biedt 

verschillende services en 

dienstverlening? Benieuwd 

naar het aanbod en hoe dit 

aan te vragen is? Check 

het onderstaande  

schema!



En vede?
Aanmelden via welzijnscoördinator

Aanvragen via cliëntadviseur

Vrije inloop/flyer

Aanvragen via cliëntadviseur

Aanvragen via cliëntadviseur

Kosten zie site CAK, cliëntadviseur

Vrije inloop/flyer

Aanvragen via cliëntadviseur

Aanvragen via cliëntadviseur

Aanvragen via cliëntadviseur of Patrimonium

Aanvragen via gem. Urk, cliëntadviseur of Caritas

Aanvragen via cliëntadviseur

Aanvragen via gem. Urk, cliëntadviseur of Caritas

Aanvragen via cliëntadviseur

Aanvragen via cliëntadviseur of Caritas
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Talma  
Symposium  
in Balk
Gezond oud worden is ons ideaal, de  
realiteit is vaak anders. Ouderen zijn aan de ene  
kant steeds langer actief op hoge leeftijd, maar 
tegelijkertijd neemt het aantal ouderen met zorg-
vragen toe. Daarvoor is passende, liefdevolle zorg 
nodig die aansluit op de behoefte. Het Talma lecto-
raat ‘Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd’ zoekt 
daarom met innovatieve kracht en lef naar creatieve 
oplossingen.

Speciaal voor alle medewerkers die zijn aangesloten bij de 
A.S. Talma Stichting organiseerde Talma lectoraat Wonen, 
Welzijn en Zorg op hoge leeftijd van NHL Hogeschool in 
samenwerking met de A.S. Talma Stichting en de vertegen-
woordigers van de Talma-huizen het Talma Symposium. Het 
evenement vond dit jaar plaats op 23 mei in Balk. 

Vele medewerkers van de Talma-huizen waren aanwezig. 
De aftrap van het symposium werd deze middag verzorgd 
door Evenlyn Finnema, lector Wonen, Zorg en Welzijn met 
het onderwerp ‘Betekenisvolle Zorg’. Vervolgens pitchte elk 
Talma-huis een idee. Talma Borgh uit Apeldoorn ging met 
de innovatieprijs naar huis. Zij introduceerden een plan voor 
handmassage. Daarna volgden indrukwekkende workshops 
met handvaten voor in het werkveld. 

De middag sloot af met een theatervoorstelling. Al met al 
een geslaagde en leerzame dag. 

Willie ten Napel-Korf is cliëntadviseur 
binnen Talma Urk. Zij is op maandag, 
dinsdag en donderdag bereikbaar 
tussen 08.00-16.30 uur via 0527-
681735 of w.korf@talma-urk.nl  

of kom langs!



Doe mee met de activiteiten van Mit Eenkanger

Houtbewerking, bingo of koffie drinken?
Ook deelnemen aan de activiteiten in Talma Haven 
of Het Dok? Dat kan! De activiteiten worden geor-
ganiseerd in samenwerking met ‘Mit Eenkanger’, 
een organisatie die zich inzet voor zinvolle 
dagbesteding voor jong en oud. 

Het aanbod aan activiteiten is uiteenlo-
pend van bingo tot koor, van beweging 
tot handwerken en van schilderen tot 
houtbewerking. Vrijwilligers of perso-
neelsleden van Talma Urk of Caritas 
Urk zijn aanwezig om de activiteiten 

te begeleiden. Ook is de koffiecorner in Talma Haven elke 
ochtend vanaf tien uur geopend voor een gezellig praatje en 
bakje koffie. Daarna mee-eten in het restaurant? Ook dat is 

mogelijk! 

De activiteitenagenda is te vinden op 
de website van Talma Urk. Om deel te 

nemen aan de activiteiten is enkel de 
‘Mit Eenkanger’-strippenkaart nodig. 
Deze is verkrijgbaar bij Caritas Urk of 
bij de receptie in Talma Haven. Ieder-

een is van harte uitgenodigd. 

Interview
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Wonen in het Ankerlicht met services van Talma Urk 

‘Eigen vrijheid, maar 
zorg en gezelligheid 
om de hoek’
De naalden en patronen liggen klaar, de koffie pruttelt en de dames 
stromen langzaam binnen. Dinsdagmiddag staat handwerken op het 
programma in Talma Haven. Vandaag gaat de groep aan de slag met 
het maken van een sleutelhanger met Urker poppetjes. “We komen 
hier graag, het is altijd gezellig”, vertellen bewoners van het Ankerlicht 
Jannie Wakker-de Vries (72), Aaltje Schraal (83) en Hilletjen Kramer-
Lagerburg (94).

De dames wonen zelfstandig in het 
Ankerlicht, maar zijn regelmatig in 
Talma Haven te vinden. “We hebben 
onze eigen vrijheid, maar kunnen 
eenvoudig een beroep doen op alle 
services en diensten van Talma Urk. 
Zo krijgen we dagelijks zorg, doen we 
mee aan de activiteiten en kunnen we 
aanschuiven voor de kost.’’

Zelfstandig wonen met zorg 
vanuit Talma Urk
Jannie woont sinds twee jaar in het 
Ankerlicht. “In het begin was het 

even wennen, maar nu bevalt het me 
supergoed. Ik heb problemen met mijn 
longen en moest laatst weer worden 
opgenomen in het ziekenhuis. Bij thuis-
komst krijg ik in het Ankerlicht de zorg 
die ik nodig heb. De zusters komen vier 
keer per dag bij me langs en bezoeken 
me ’s nachts ook een keertje. Ze zijn 
erg goed voor me. Ik ben dankbaar 
voor de goede zorg die ze leveren.”

Erg gezellig
Naast het feit dat Jannie de zorg dicht 
bij de hand heeft, vindt ze het ook fijn 

“Daarnaast help ik de 
vrijwiliges bij het ophalen 
van andee mensen. Het is 
gezelig om op deze manie 
leeftijdsgenoten te ontmoeten.’’

V.l.n.r.: Jannie, Hilletjen en Aaltje.



Vrijwilliger in 
het zonnetje
Eén van de vrijwilligers bij de 
activiteiten is de 33-jarige 
Habiba Muhummed. Sinds 
een half jaar is zij vaste vrij-
williger op dinsdagmiddag in 
Talma Haven. 

Ze helpt de ouderen bij het hand-
werken. “Ik volgde een cursus 
via Caritas Urk. Zij kwamen met 
het voorstel om te gaan helpen 
in Talma Haven en wezen me op 
het vrijwilligerswerk dat ik daar 
kon doen. Ik was direct enthou-
siast. Ik hou van handwerken en 

vind het leuk om op deze 
manier de mensen te 

kunnen helpen. Het 
is altijd gezellig 

met de dames. 
Het is leuk om 
ze dingen te 
leren en het is 
gezellig: ieder-

een is in voor 
een babbeltje.” 

Ook de groep is blij 
met Habiba als ver-

sterking, één van de dames 
vult aan: “Ze kan goed handwer-
ken. We leren veel van Habiba!”
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Interview

dat ze vanuit het Ankerlicht gemakke-
lijk mee kan doen met activiteiten in 
Talma Haven. “Ik ben bij veel activitei-
ten te vinden, denk aan koor, de weeko-
pening, de welfare, bingo of voor een 
gezellig koffieochtendje in de koffiecor-
ner. Daarnaast help ik de vrijwilligers bij 
het ophalen van andere mensen. Het is 
gezellig om op deze manier leeftijdsge-
noten te ontmoeten.’’

Aaltje Schraal sluit zich daarbij aan. 
Zij behoort tot één van de eerste 
bewoners van het Ankerlicht. “Ik heb 
prachtig uitzicht, een mooi lang balkon 
en de winkels nabij. Dus wonen in het 
Ankerlicht bevalt mij prima. Ik doe met 
veel plezier mee aan de verschillende 
activiteiten. Eén keer in de veertien 
dagen bezoek ik de open tafel in Talma 
Haven. Verder kook ik elke dag gewoon 
zelf.”

Aanschuiven 
voor de kost
Hilletjen eet wel 
elke dag in het res-
taurant van Talma 
Haven. “De kost is 
altijd lekker, ik eet met 
smaak. Ik behoor tot een 
van de eerste bewoners van 
het Ankerlicht en woon er fijn. Ik heb 
een ruime woning en vrij zicht. De zorg 
komt ’s ochtends en ’s avonds bij me 
langs en verder geniet ik van de vele 
activiteiten in Talma Haven. Er is voor 
een ieder wat te doen en het brengt 
een stukje gezelligheid zo met elkaar. 
Ik ben overal te vinden, ik sla geen 
activiteit over!”

“Ik heb prachtig uitzicht, een 
mooi lang balkon en de winkels 
nabij. Dus wonen in het 
Ankelicht bevalt mij prima.”

Habiba Muhummed
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Dagje meelopen

Een dagje meelopen met verzorgende IG Theressa Koffeman-de Vries

‘Het mooie aan mijn werk blijft 
het contact met de bewoners’
In Talma Urk werken meer dan 
tweehonderd personeelsleden, 
van verpleegkundigen tot verzor-
genden en van administrateurs tot 
roosterplanners. Talma Nieuws 
liep een dagje mee met Theressa 
Koffeman-de Vries (28 jaar). Deze 
verzorgende IG is getrouwd met 
Iede Klaas Koffeman, woont in 
Tollebeek en werkt sinds een jaar 
bij Talma Urk. 

De dag begint vroeg voor Theressa, 
rond half zeven arriveert ze bij Talma 
Haven. “Als ik een dagdienst heb, 
start ik om zeven uur ’s morgens met 
werken. Ik ben altijd iets eerder, zodat 
ik de overdracht en de rapportages kan 
lezen. Ik sta met meerdere collega’s op 
een afdeling. Rond half acht beginnen 
we met het uitdelen van medicijnen. 
Vervolgens helpen we de bewoners 
met douchen, wassen en aankleden.”

Goede sfeer
Theressa werkte eerst bij een zorgin-
stelling in Lelystad. Vorig jaar maakte 
ze de overstap naar Talma Urk. “Mijn 
bes woonde hier en daar kwam ik 
regelmatig op bezoek. Ik vond de sfeer 
in Talma Haven altijd goed. Toen ik een 
vacature voorbij zag komen, besloot 
ik te solliciteren. Ik ben blij met mijn 
overstap. Bij Talma Urk werken we 
echt samen als team, daarnaast is 
Talma Haven dichterbij huis en is de 
sfeer onderling zowel met collega’s als 
bewoners heel goed.’’

Contact met de familie
Nadat alle bewoners aangekleed zijn, 
begeleidt Theressa hen naar activi-

teiten of naar de meerzorg. Daarna 
begint voor de verzorgenden de 
belronde. “We maken afspraken voor 
de bewoners met bijvoorbeeld dokters 
en fysiotherapeuten. We bellen als er 
vragen zijn over medicijnen, handelen 
agendapunten af en onderhouden con-
tact met de familie. In het begin leek 
me de scheiding tussen werk en privé 
lastig als echte Urker, maar dit valt 
reuze mee. Ik word privé bijna nooit 
door familieleden aangesproken met 
vragen over bewoners.’’

Tijd voor de kost
Elf uur – tijd om alle bewoners van de 
afdeling een kopje soep te brengen! 
Gevolgd door een medicijnronde en 
tot slot tijd om de bewoners de kost te 
brengen of naar het restaurant te bege-
leiden. Als alle bewoners voorzien zijn, 
heeft Theressa ook pauze. “Ik werk op 
meerdere afdelingen en draai verschil-
lende diensten. Ik heb dus te maken 

met verschillende bewoners. Geen dag 
is hetzelfde.”

Oprecht dankbaar
De bewoners gaan op een knippien en 
de verzorgenden gaan verder met de 
belronde en het maken van afspraken. 
Om drie uur zit de werkdag van The-
ressa erop. “De avonddienst komt het 
nu van ons overnemen. Talma Urk is 
persoonlijk. Ik mocht bijvoorbeeld mijn 
eigen bes verzorgen en ook afleggen 
na haar overlijden. Een moment dat 
voor mij veel betekende.”

De werkdag zit erop. Theressa gaat 
met een tevreden gevoel naar huis. 
“Het mooie aan mijn werk blijft het 
contact met de bewoners. Ze zijn 
oprecht dankbaar voor de zorg die  
we ze geven. Dat zorgt ervoor dat ik 
elke dag weer met plezier naar mijn 
werk ga.’’

Theressa werkt ruim een jaar bij Talma Urk.



Laatste fase renovatie 

Van verzorgingshuis 
naar ‘verpleeghuis’ 
Van 2014 met 65 verzorgingshuisbewoners naar eind 2019 met 50 ver-
pleeghuisplaatsen. In mei is de laatste verbouwingsfase binnen Talma 
Urk gestart. Eind oktober is deze afgerond. Na deze verbouwing heeft 
ook de 1e etage drie woongroepen. Dat brengt het totaal in Talma Haven 
op zeven kleinschalige woongroepen verdeeld over drie woonlagen. Met 
de realisatie van twee grote balkons op de 1e en 2e etage kunnen op alle 
woonlagen de bewoners naar buiten met mooi weer. De renovatie van 
verzorgingshuis naar verpleeghuis is na deze verbouwing afgerond. 
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Renovatie



Kleinschalig en gezellig, zo 
omschrijft Joke Post-Kaptijn Het 
Dok. “Het Dok bestaat inmiddels 
13 jaar. Naast alle diensten en 
services die wij hier bieden, is het 
een groot voordeel dat de dokters, 
fysiotherapeuten, logopedisten en 
andere specialisten in hetzelfde 
gebouw te vinden zijn’’, vertelt 
Joke. 

In Het Dok zijn dertig appartementen 
beschikbaar, daarvan zijn drie kamers 
gereserveerd voor palliatieve zorg, 
revalidatiezorg of kortdurend verblijf. 
Daarnaast zijn er in Het Dok twee 
meerzorggroepen. Joke is teamleidster 
in Het Dok. “Ik vraag indicaties aan, 

stuur projecten aan, stuur het team 
aan, maak de planningen, maar ben 
zelf ook op de werkvloer te vinden. Ons 
team bestaat uit zo’n 25 personen. Ik 
vind het belangrijk om te weten wat 
er speelt binnen het team en bij de 
bewoners, zodat we gelijk op vragen/
kwesties in kunnen spelen.’’

Verschil met Talma Haven
Activiteiten, een kapper, pedicure, 
restaurant, zorg en verpleging: Het Dok 
biedt qua dienstverlening en services 
dezelfde faciliteiten als Talma Haven. 

“Er wordt wel eens gevraagd wat het 
verschil is tussen beide verplegings-
tehuizen van Talma Urk. Het Dok is 
kleinschaliger en kent minder groe-
pen. Daarnaast beschikt Het Dok over 
ruimere kamers en is het ook mogelijk 
om hier als stel te komen wonen.’’

‘Ik woon hier fantastisch’
Eén van de bewoners van Het Dok is 
Jannie van den Berg-van Slooten. Jan-
nie is 86 jaar en woont sinds zes jaar 
in haar appartement in Het Dok. Haar 
gezellige appartement is ingericht met 
meubels uit haar oude huis, de fami-
liefoto’s hebben een mooi plekje aan 
de muur gekregen en haar balkon is 
bekleed met bloemen. “Kijk, een nestje 
met jonge duiven heeft plaatsgeno-
men op mijn balkon’’, vertelt Jannie. 
“Ik woon hier fantastisch. Ik heb een 
prachtig appartement, mooi ruim en 
geniet van vrij uitzicht. Van tevoren 
wilde ik niet naar Talma Haven of Het 
Dok. Ik vond Het Dok zo een gevange-

nis aan de buitenkant. Na een zieken-
huisopname kwam ik hier terecht en 
wilde ik eigenlijk niet meer weg. Het 
bevalt me uitstekend.’’

Jannie krijgt drie keer per dag ver-
zorging. “Ik word hier echt gezien als 
mens. Ze zorgen ontzettend goed voor 
me. De betrokkenheid is groot, het 
contact is persoonlijk. Dat vind ik fijn. 
Daarnaast kan ik aanschuiven voor het 
eten, zijn er leuke activiteiten en is het 
winkelcentrum dichtbij. Ik kan zo even 
een ommetje maken en wat bood-
schapjes halen.’’

Ter voorbereiding op de bazars en 
de markten binnen Talma Urk, verzet 
Jannie altijd het nodige werk. “Ik maak 
samen met andere bewoonsters spul-
letjes die op de bazar verkocht kunnen 
worden. Daarnaast doe ik graag mee 
aan activiteiten, van bingo tot koffie-
drinken. ’s Morgens om tien uur drink ik 
vaak met andere bewoners een kopje 
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Wonen in Het Dok

‘Het voelt voor mij echt als  thuis’
Jannie (links) in gesprek met Joke.



koffie in het restaurant. Als ik daarna 
even naar mijn appartement ga, zeg ik 
altijd: ik ga naar huis. Zo voelt Het Dok 
voor mij ook echt: als thuis.”

Kijken? Altijd welkom! 
“Naast verzorging en verpleging, biedt 
Het Dok ook specialistische zorg. Bij 
een aanvraag voor wonen met zorg 
binnen Talma Urk, kunnen cliënten 
aangeven naar welke woonlocatie de 
voorkeur uitgaat’’, vertelt Joke. “Ik hoor 
vaak van mensen dat ze nog nooit in 
Het Dok zijn geweest. Familieleden zijn 
altijd welkom voor een rondleiding of 
om te komen kijken. We heten ieder-
een graag welkom.’’

Ik kreeg vragen op papier 
‘Hoe vindt u de zorg hier?’

Ja, wat ik daar nou van zeggen moet,
ik heb het hier gewoonweg goed.

Thuis was ik altijd maar alleen
en hier zijn mensen om mij heen

die (waar zo nodig) voor mij zorgen.
Ik hoor heel vroeg al een ‘Goedemorgen’

‘Wilt u een lekker kopje thee?’
Natuurlijk zeg ik dan geen nee.

Steunkousen worden aangedaan.
Aankleden kan ik zelf nog aan.
Hulp bij het douchen, dat is fijn

‘t Zou anders wat te moeilijk zijn.
Om tien uur koffie in de zaal

gezellig zo, met allemaal.
Ook eten doen we met elkander

Zo leer je leven met de ander.
Gemeenschap, daar kun je niet buiten

De week steeds openen en sluiten
Dat is altijd een goede zaak.

Een middag bingo brengt vermaak
Handwerken voor het Rode Kruis

De Meerzorg doet veel goeds in huis
Zou ik dan niets verbeterd wensen?

Ach het is en blijft het werk van mensen
Een ieder maakt wel eens een fout

Maar als wij samen jong en oud
Proberen om in vree te leven.

Daar onze beste kracht aan geven
Ons best doen om een zonneschijn 
Voor anderen om ons heen te zijn.
Dan zal God ons zijn zegen geven
Zodat wij saam gelukkig leven.

Bep Kramer-van Dijk
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Gedicht

‘Het voelt voor mij echt als  thuis’

Meer informatie over wonen in Het 
Dok? Neem contact op met Willie 
ten Napel-Korf via 681735. Joke 
Post-Kaptijn is teamleider in Het 
Dok. Teamleiders in Talma Haven 
zijn Bas van Bezooijen en Argina 
Rotink. 
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Zomerverhaal

De vraag naar BBL (Beroeps Bege-
leidende Leerweg) stijgt, daarom 
startte Talma Urk in september 
2018 een samenwerking met het 
Hoornbeeck College. Inmiddels 
hebben de eerste studenten in 
februari van dit jaar hun diploma 
in de wacht gesleept. Esther 
Koffeman, opleidingscoördinator 
binnen Talma Urk, blikt terug op 
een geslaagde periode. 

“Talma wil graag jonge mensen 
enthousiast maken voor het mooie 
werk in de zorg, BBL is daarom lange 
tijd een wens geweest van de orga-
nisatie. Het werken en leren spreekt 
jongeren steeds meer aan en zorgt er 
aan de andere kant voor dat ze zich 
aan een organisatie kunnen binden”, 
vertelt Esther. Twee studenten die het 
BBL-traject aflegden, zijn Bertha van 
Slooten en Maria de Boer. Ondanks dat 
hun studie goed is verlopen, was het 
begin van het samenwerkingsproject 
wel even wennen. “Het is altijd span-
nend om in een nieuwe organisatie 
terecht te komen. We wisten niet zo 
goed wat we moesten verwachten, 
maar na een dag te hebben meegelo-
pen, voelden we ons meteen thuis. In 
de periode van een half jaar hebben 
we veel geleerd, vooral ADL (Algemene 
Dagelijkse Levensverrichtingen) kregen 
we al snel onder de knie.”

Beginnend beroepsbeoefenaar
Esther bevestigt dat de studenten 
enorm gegroeid zijn in kennis en 
praktijkervaringen: “Ze zijn van beginner 
naar beginnend beroepsbeoefenaar 
gegaan en daarnaast hebben ze een 
persoonlijke ontwikkeling ondergaan. 
De studenten hebben een stuk verant-
woording naar de organisatie ontwik-
keld en door het werken-en-lerentraject 
zijn ze een stuk volwassener geworden.”
Naast hun werkdagen, kregen Bertha 
en Maria ook les in Talma Haven. “We 
kregen op woensdag les in Talma 

Inkeldekinkeldekoria
Vandage begint de zoemervakantie.  
Willem in Sjoerd eawen d’r luizen vakken eleegd. 
Ze eawen allebeie een tas vol mit skriften in warrekies.  
Die bringen ze eerst nor eus.

Zes weken eawen ze vrij. 
Vanmiddag goon ze nor et strand. 
Mit een zwimbroek en een shirt 
in een tas mit wat lekkers goon ze nor et strand. 
Et is al drok. 
Ze eawen een plekkien. 
Vuuran.

Ze binnen al in esmeerd. 
Twie witte jongetjes. 
Ze goon skulpen zoeken. 
Sjoerd et er al een paor.  
Willem et een immer. 

“Ik eaw ‘r iene!” Sjoerd stot te wuppen 
Mit een breunig ding in z’n aand. 
Willem komt anvliegen. 
IJ stapt op een stien. 
Et dut zaar, maar ij vligt duur. 

Sjoerd et een inkeldekinkeldekoria. 
Dat is een gedraaide skulp. 
As je ‘m an je oor zetten, oor je de zie. 
Ze leusteren allebeie. 
Bij de twiede keer oren ze de zie niet.

Ze oren de moeder van Sjoerd roepen. 
Et is al alf zuvenen. 
Ze nimt ze mie op de fiets. 
Iene vuurop. 
De angere achterop.

Bron: Stichting Urker Taol, ‘Willem in z’n Maos’.  
Auteur: Hennie Pasterkamp; Illustratie: Rebecca Woord

Meer verhaaltjes lezen over ‘Willem in z’n Maos’? De verhalenboekjes zijn 
verkrijgbaar bij Cultuur-eus Tromp de Vries. 
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Werken & leren

Beroeps Begeleidend Leren: een succes bij Talma Urk

‘We maken graag mensen 
enthousiast voor het mooie  
werk in de zorg’
Haven van een docent van het Hoorn-
beeck College. De rest van de week 
voerden we onze werkzaamheden uit 
in Het Dok.” Het harde werken van de 
studenten loonde; cliënten en colle-
ga’s lieten hun waardering blijken. “We 
werden echt gezien als werknemer van 
de organisatie en ook met de bewo-
ners bouw je een band op, dat is erg 
bijzonder om mee te maken.” 

Supertrots!
“We zijn supertrots op de inzet van de 
studenten. Alle begin is even zoeken, 
zowel voor de studenten als de afde-
ling, maar na het eerste BBL-traject 
denk ik dat 
we mogen 
zeggen 
dat het 
geslaagd is. 
Daarom is 
er voor
 

volgend schooljaar een nieuwe groep 
gerealiseerd die Verzorgende IG 

niveau drie BBL gaat volgen. 
Talma Urk heeft zes tweede-
jaarsstudenten en zes derde-
jaarsstudenten aangenomen. 
Het enige verschil is dat de 
lesdag gewoon op school 

gegeven wordt, dit is voor 
de student ook prettiger”, 
vertelt Esther.

Voor iedereen was 
het spannend, maar 
allen kijken met een 
goed gevoel terug op 
het afgelopen half jaar. 
Zo vertellen Bertha 
en Maria: “We hebben 

veel geleerd en zijn dankbaar dat we 
deze kans hebben gekregen. Deze 
BBL-opleiding geeft ons een onder-
grond voor een vervolgopleiding en 
door het fijne team voelden we ons 
thuis in de organisatie.” Ook Esther is 
tevreden en glimlacht om de mooie 
woorden van de dames “Het was voor 
ons ook nieuw, maar kijken er erg 
positief op terug. We zijn blij dat we 
in een andere variant verder mogen 
met BBL en hopen in de toekomst ook 
met andere doelgroepen dan jongeren 
te mogen werken. Met vijf studenten 
van de vorige groep gaan we volgend 
schooljaar verder en het is erg fijn om 
op deze manier de meiden te mogen 
binden aan de organisatie Talma Urk.” 

Alle acht studenten uit de BBL-groep 2018-2019 zijn geslaagd voor niveau 2 Helpende 
Welzijn en Zorg en hebben 12 maart 2019 hun diploma in ontvangst mogen nemen.  
Bertha van Slooten staat links en Maria de Boer staat tweede van rechts. 



Ontwikkelingen 
nieuwbouw Oslolaan
Het bestemmingsplan voor de nieuwbouw aan de Oslolaan 
is op 11 april vastgesteld in de gemeenteraad. Omdat er een 
bezwaar is ingediend, is het bestemmingsplan nog niet onher-
roepelijk. De Raad van State gaat het bezwaar beoordelen.

De procedure  heeft consequenties voor de planning. Zo schuift de 
sloop van de huidige gebouwen aan Oslolaan 2 en 4 op en kan nog 
niet gestart worden met de verdere voorbereidingen van de nieuw-
bouw.

Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard is, kan het 
ontwerpteam aan de slag met de omgevingsvergunning. De laatste 
hand is gelegd aan de koopovereenkomst van de grond. Vervolgens 
kan Talma Urk starten met de bouw van de woningen.

De gemeenteraad is 11 april akkoord gegaan met een subsidiever-
strekking voor specifieke levensloopbestending woonaanpassingen.
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24
appartementen

van 47 m2

13
appartementen

van 59 m2

27
appartementen

van 73 m2

Geïnteresseerd?
Op dit moment zijn 130 aangemelde 
geintereseerde inschrijvers. Voor 
meer informatie en aanmelding voor 
geinteresserde kunt u zich wenden tot 
a.oost@talma-urk.nl   
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Nieuwbouw

Naast woonruimte biedt het 
woonzorgcomplex ruimte aan:
• Gemeenschappelijke huiskamers 
• Een dagbestedingsruimte 
• Brasserie en wijkcentrum met atrium 
• Bedrijfsruimte 
• Kantoor Talma Thuiszorg 
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Interview

Willeke Hakvoort-Postma vertelt over haar ervaring met Talma Thuiszorg

‘Ik vond het fijn dat ik thuis  
kon zijn én in goede handen was’
“De zorg van Talma Thuiszorg 
voelde voor mij als een warm 
bad”, vertelt Willeke Hakvoort-
Postma. Het is een zonnige voor-
jaarsmorgen, de koffie staat klaar. 
Tineke Fruijtier en Dicky Roth, 
coördinerend wijkverpleegkun-
digen, schuiven bij Willeke op de 
bank. Samen kijken ze terug op 
een intensieve zorgperiode. 

Willeke liep vorig jaar juli ernstige 
brandwonden op na een ongeval met 
een frituurpan. Ze onderging in het 
ziekenhuis te Beverwijk drie huidtrans-
plantaties en werd behandeld voor 
tweede- en derdegraads brandwonden. 
“Na een maand in Beverwijk, mocht ik 
naar huis. Slechts een klein stukje van 
mijn wond was nog open. Mijn man 
Jan is visserman, hij pakte de eerste 
week qua verzorging op, de wijkver-
pleging hielp hem daarbij. Als hij weer 
naar zee zou gaan, zou Talma Thuis-
zorg dagelijks langskomen”, vertelt 
Willeke. 

‘Echt een dieptepunt’
Helaas bleek de combinatie van het 
verband en de zalf die Willeke gekre-
gen had ter behandeling, niet goed te 
zijn. “Ik kreeg een bacteriële infectie. 
Dat was echt een dieptepunt. Grote 
delen van mijn huid lieten weer los. Ik 
moest daardoor terug naar Beverwijk.”
Willeke kreeg nieuwe zalf en ander 
verband. De methode leek aan te 
slaan. “Een moeilijk dilemma deed zich 
voor: naar huis gaan of hier blijven. In 
Beverwijk voelde ik me veilig, maar ik 
wilde toch ook wel erg graag naar huis, 
dus ik koos voor het laatste. De dames 

van Talma Thuiszorg hebben me erg 
goed behandeld. Het voelde echt als 
een warm bad. Ik kon ze alles vragen, 
we hadden veel overleg en ze onder-
hielden goed contact met Beverwijk.”

Steun en toeverlaat
Talma Thuiszorg kwam bewust 
langs met een klein team. “Ons team 
bestond uit drie personen en één 
reserve. We kwamen dagelijks bij 
Willeke langs. Doordat het team klein 
was, konden we verbeteringen en ver-
minderingen van de huid snel signale-
ren”, vertellen Dicky en Tineke. Willeke 
vult aan: “Ze waren echt mijn steun 

en toeverlaat. Sommige dagen dacht 
ik ‘dit komt nooit goed’. De dames 
sleepten mij er doorheen. Zij zagen 
wél de kleine stapjes die geboekt 
werden, bijvoorbeeld de komst van 
nieuwe huidcellen. Hun vertrouwen in 
de situatie gaf me net dat steuntje in 
de rug.’’

Specialisten
Willeke kan inmiddels in dankbaar-
heid terugzien. “Ik heb ontzettend veel 
pijn gehad, maar ben inmiddels in de 
genezingsfase. Ik word nu behandeld 
voor littekenweefsel, ik kan weer druk 
op mijn huid verdragen – staan was in 

Van links naar rechts: Tineke, Willeke en Dicky.



Over Talma Thuiszorg
De wijkverpleging van Talma Thuiszorg is voor verschillende soorten zorg 
inzetbaar. De meest bekende vorm van dienstverlening is de algemene 
zorg. De wijkverpleging komt langs om cliënten te helpen met algemene 
dagelijkse levensverrichtingen als opstaan, wassen of douchen. 

Het team van Talma Thuiszorg bestaat uit verzorgenden en verpleegkun-
digen. Elke verpleegkundige heeft een eigen specialisme. Zo heeft Talma 
Thuiszorg specialisten op het gebied van:
• Hygiëne- en infectiepreventie;
• Wondzorg, denk hierbij aan brandwonden, (preventie van) decubitus 

(doorligwonden), traumawonden, drains, negatieve druk therapie en 
operatiewonden;

• Palliatieve zorg, zorg in de laatste levensfase;
• Ouderenmishandeling;
• Medicatieveiligheid;
• Continentie;
• Mondzorg;
• Preventie;
• Persoonsgerichte zorg.
De specialisten worden ondersteund door ambassadeurs. Jaarlijks vol-
gen de verschillende teams cursussen, scholingen of opleidingen om op 
de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. De specialisten en 
ambassadeurs delen deze kennis intern met de overige collega’s. 
“Talma Thuiszorg wil altijd de beste kwaliteit zorg kunnen bieden, 
daarom vinden wij ontwikkeling erg belangrijk. Ons doel is om per-
soonsgerichte zorg te geven, zodat onze cliënten zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen en eigen regie over hun leven kunnen houden’’, 
vertellen Dicky en Tineke. “Wij bieden verschillende vormen zorg voor 
verschillende doelgroepen, van nazorg na een ziekenhuisopname tot 
specialistische zorg.’’

Meer informatie over Talma 
Thuiszorg of Talma Thuiszorg 
aanvragen? Neem contact op met 
Dicky en Tineke via 0527-745835. 
Zij gaan graag in gesprek om de 
mogelijkheden te bespreken. Voor 
Talma Thuiszorg is geen wachtlijst. 

24/7 beschikbaar 
via 0527-745835
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Wijkverpleging

de eerste maanden een hele opgave 
– en mijn energie neemt weer toe. 
Ik heb sommige dagen zelfs energie 
over!’’, vertelt ze met een lach. “Mijn 
netwerk aan familie en buren heeft in 
deze periode ontzettend veel voor me 
betekend. Daar kon ik niet zonder. Voor 
de zorg voor mijn wonden, had ik echt 
specialisten nodig. Die vond ik in de 
verpleegsters van Talma Thuiszorg. 
Ik vond het fijn dat ik thuis kon zijn én 
in goede handen was. In dat opzicht 
was de wijkverpleging voor mij een 
uitkomst.’’
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Woordzoeke 
De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker 
gebruikt. Na oplossing vormen de overgebleven letters een zin. 

ANWB
Auto
Bergen
Bier
Boek
Broodje
Busje
Cabrio
Dansen

Diner
Drankje
Duiken
Emmer
Fiets
Gras
Hemd
Hotel
Joggen

Kleding
Mode
Natuur
Reis
Reizen
Rondlopen
Rust
Strand
Terras

Trekken
Vlag
Voetbal
Warm
Water
Wijn
Winkel
Zonnig
Zwemmen

Naam:

Adres: 

Woonplaats:

Telefoon:

Oplossing:
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Puzzel

Puzzelen!
De puzzel opgelost? Lever de 
oplossing voor 10 september 2019 
in bij de balie van Talma Haven of 
via info@talma-urk.nl. Uit alle goede 
inzendingen wordt een winnaar 
getrokken. 

Jannie Wakker kwam als winnares 
van de kerstpuzzel uit de bus. Petra 
Kalter overhandigde haar een mooie 
bos bloemen. 
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Voor u gelezen:

Behoud van spierkracht bij ouderen
Tijdens het congres ‘Beweeg het door gaven Michael Tieland (onder-
zoeker spierfysiologie bij de Hogeschool van Amsterdam) en Esmee 
Doets (projectleider bij Wageningen University en Research) een work-
shop over ‘Behoud van spierkracht bij ouderen’. Hier een samenvatting 
van recent onderzoek en enkele aanbevelingen over behoud van spier-
kracht bij ouderen. Spierkracht behouden: hoe aan de slag?

Als oudere zelf:
• Probeer tweemaal per week (pro-

gressieve) krachttraining te doen. 
Dit kan bij een fitnesscentrum of in 
een beweeggroep. 

• Doe thuis dagelijks krachtoefeningen 
• Zorg dagelijks voor voldoende 

eiwitten bij ontbijt en lunch, tot 25 g 
per maaltijd. Denk bijvoorbeeld aan 
magere kwark, 30+ kaas en noten. 

• Heeft u nierklachten? Overleg dan 
met de huisarts.

Als zorgprofessional:
• Vertel de cliënten over de effecten 

van krachttraining en voeding.
• Stimuleer hen om dagelijks 

krachtoefeningen te doen, indien 
nodig verwijs naar de fysiotherapeut.

• Vertel hoe de cliënt dagelijks extra 
eiwitten kan toevoegen aan ontbijt 
en lunch.

• Let op: bij nierpatiënten kunnen 
extra eiwitten schade aanrichten. 
Overleg met huisarts. 

 
 
 
 
 
 
 

• Stimuleer cliënten om zich aan te 
sluiten bij een beweeggroep.

• Schakel indien nodig een buurt-
sportcoach in.

• Goede samenwerking met lokale 
stakeholders om mensen te verwij-
zen naar sport- en beweegaanbod. 

De medewerkers van Talma Urk hebben 
tijdens de personeelsattentieavond een 
kerstpakket gekregen: een handige trolley-
tas gevuld met heerlijke boodschappen. Als 
Talma Urk zijn wij benieuwd waar de tas 
naartoe reist. Een uitstapje op de planning en 
reist de trolley mee? Stuur een leuke, origi-
nele, ludieke of grappige foto in van jou met 
de Talma-tas. De leukste foto wordt beloond 
met een mooie prijs. 

Foto’s insturen kan via p.kalter@talma-urk.nl.

Wie maakt  
de leukste foto?
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Gerrit de Boer doet vrijwilligers-werk binnen Talma Urk

‘Gezellig een rondje over de 
haven of langs de tulpenvelden’
Het zonnetje straalt als de Talma- 
bus voor komt rijden. Chauffeur 
Gerrit de Boer stapt uit: “Ik ga 
gezellig even een rondje met de 
bewoners over de haven doen, het 
is er weer voor toch!”

Gerrit de Boer, getrouwd met Greetje 
en vader van drie kinderen, rijdt al 
vanaf de aanschaf van de bus als 
chauffeur voor Talma Urk. De Talma- 
bus kent meerdere vrijwilligers die met 
de cliënten rijden. “Elke dinsdag- en 
donderdagochtend breng ik de men-
sen bij de dagbesteding. Ik haal ze aan 
het einde van de middag ook weer op 
en breng ze weer veilig thuis. Daar-
naast is de bus ook een uitkomst om 
uitstapjes met de bewoners te maken. 
Een dagje naar het museum bijvoor-
beeld, een rondje over de haven of het 
rijden van de tulpenroute.’’
“Ik doe dit met veel plezier. Ik merk dat 
de mensen echt blij worden van een 
mooi ritje langs de tulpenvelden.”

Via Caritas Urk kwam Gerrit in aan-
raking met vrijwilligerswerk. Naast 
chauffeur in de Talma-bus, rijdt hij op 
woensdagavond ook bewoners van de 
Kotter naar sportactiviteiten. “Ik zou 
het iedereen aanraden om vrijwilligers-
werk te gaan doen, ik geniet er echt 
van.’’

Ook vrijwilligerswerk doen bij 
Talma Urk? Dat kan! Talma Urk 
is altijd op zoek naar vrijwil-
ligers die hun steentje willen 
bijdragen. Van activiteitenbege-
leiding tot koffieschenken, van 
chauffeurs tot het bezorgen van 
Tafeltje Dekje. Kijk voor meer 
informatie en aanmelding op 
www.caritasurk.nl of bel naar 
0527-683346.

Vrijwilliger


